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Pastoraal team: 
 

 Pastoor/deken  
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   tel.: 0416 - 33 21 81 

 Pastor Nguyen Duc Minh 
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 Diaken A. van Diessen 
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 Pastoraal assistente:  
   mw. A. Maaywee-de Kort 
   tel.: 06-25461048 
 
Parochiecentrum / 
Centraal secretariaat: 
 

St. Antoniuskerk 
De Genestetstraat 1, 
5144 SN Waalwijk 
tel.: 0416-33 35 31 
 

Het parochiecentrum is open 
van maandag t/m donder-
dag (09.00 u tot 12.30 u). 
 
Openstelling 
‘Oude Pastorie’ – Waspik
 

Kerkstraat 1,  
5165 CE Waspik 
tel.: 0416-311215 
 

Dinsdag (19.00 u - 20.00 u) 
Woensdag (10.00 u - 12.00 u) 
Vrijdag (10.00 u - 11.00 u) 
 

Overige dagen: telefoon 
wordt doorgeschakeld naar 
het parochiecentrum. 
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Tel.: 06 – 1991 7266 
IBAN NL60 RABO 0132 0552 60 
ANBI RSIN 002609411 
Website:  
www.sintjanwaalwijk.nl/caritas/ 
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Nieuw begin 
 
Het was op een kille en druilerige novemberochtend dat kruis en 
haan teruggeplaatst werden op onze St. Jan. Een klein groepje 
mensen, al dan niet gewapend met fotocamera, had zich verza-
meld om de zegening op de begane grond gade te slaan. 
 
Later ben ik – toen kon het nog – via de steiger de top gaan be-
kijken en nog dezelfde dag begon men alweer met het afbreken 
van de steiger.  
 
Een nieuw begin, een doorstart, voor een gebouw van nog geen 
eeuw oud. 
 
Ook de Kerk met een hoofdletter, amper twintig eeuwen oud, 
maakt dezer dagen een doorstart. Het oude kerkelijk jaar wordt 
stemmig afgesloten en de Adventstijd start. We bereiden ons 
voor op en kijken uit naar de geboorte van Gods Zoon op aarde, 
Jezus, de Heer, die in de Persoon van een weerloos kind gebo-
ren wordt bij arme ouders. 
 
Hij maakte een nieuw begin. Ons Christendom bouwt weliswaar 
voort op de oude stam van de joodse religie, maar kent een 
totaal nieuwe inslag. Jezus brengt het verhaal van Gods liefde, 
Gods verlossing. Een boodschap van liefde ontvangen en liefde 
doorgeven. 
 
Dat vraagt van ons, om het in origineel Nederlands te zeggen, 
een commitment, een engagement om mee te doen. Meedoen is 
de beste garantie dat een gebouw, een religie zijn verkondigen-
de bestemming behoudt. Meedoen maakt dat het Kerstverhaal, 
ja het hele verhaal van Jezus en zijn Kerk doorgaat, hier en nu. 
 
De boodschap is, kernachtig weergegeven, als betrokken zijn op 
God en op je naaste. 
 
Ik wens u toe dat deze Kerstmis in die zin ook voor u een 
hernieuwd begin mag vormen. 
 
Van harte wens ik u een Zalig Kerstmis toe en alle goeds voor 
2018. 
 
Pastoor Dorssers
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De kerststal, 

een levende traditie 

 
Kerststallen, voor ons zijn ze heel gewoon. Er 
zijn zelfs winkels die het hele jaar kerststal-
len en kerstversieringen verkopen. Maar als 
je de verhalen rond de geboorte van Jezus 
goed leest, dan zul je al snel bemerken dat 
een groot deel van onze verhalen over Kerst-
mis niet precies zo in de bijbel staat. Matteüs 
slaat na zijn geslachtslijst de geboorte in de 
stal over. Marcus begint bij het optreden van 
Johannes de Doper in de woestijn. De evan-
gelist Johannes begint met een prachtige, 
mystieke verwoording van de geboorte van 
het Woord. Alleen Lucas geeft een in de 
historie geplaatst verhaal met de woorden: 
‘In die dagen vaardigde keizer Augustus een 
decreet uit …’ Er wordt geen stal beschreven, 
geen os en ezel, maar wel een voerbak waar-
in het kind gelegd werd. Bij Matteüs vinden 
we dan weer de Drie Wijzen uit het oosten 
terug, waarover in Lucas niets gezegd wordt. 
Er zijn dan nog de Apocriefe Evangelies, zo-
als het evangelie van Jacobus, dat een veel 
uitgebreider verhaal van de aankondiging, de 
geboorte en het leven van Jezus geeft. Onze 
kerststal is als het ware bij elkaar gesprok-
keld, maar heeft een lange geschiedenis. 
 
Het begin van Kerstmis 
De geboorte wordt voor het eerst uitgebeeld 
in de jaren dertig van de vierde eeuw, wan-
neer keizer Constantijn in Bethlehem een 
basiliek laat bouwen boven de geboortegrot.  
In Rome wordt dan het Kerstfeest ingevoerd 
en vastgesteld op 25 december: vlakbij de 
datum dat de Romeinen de midwinterzonne-
wende vierden: het feest van Natalis soli 
invicti (de onoverwonnen zon). De geboorte 
van Jezus wordt gevierd als het opgaan van 
de zon der gerechtigheid. Of zoals Johannes 
het ziet: de menswording van God als het 
doorbreken van het ware Licht. In preken uit 
die tijd vindt men deze thema’s terug.  
 
Eerste afbeeldingen 
In het begin waren er afbeeldingen op sacro-
fagen. Ze waren heel eenvoudig: een afdakje 
met daaronder het kind in een gevlochten 
mandje. Jozef en Maria zijn niet uitgebeeld. 
Aan het hoofdeinde een herder met staf, die 
ziet dat alles is gebeurd zoals de engel (in 

het Lucas-evangelie) heeft gezegd. Hij looft 
God. Ook een os en een ezel staan er al snel 
bij: ze komen uit Jesaja: ‘Een os kent zijn 
eigenaar, een ezel de krib van zijn meester’.  
Links daarvan vind je een aparte afbeelding 
met het bezoek van de Drie Wijzen aan 
Maria, die het kind Jezus op schoot heeft. 
Wat later, halverwege de vierde eeuw zie je 
op sarcofagen de Drie Wijzen op weg naar de 
stal geleid door de ster, die Bileam in het 
Oude Testament ook al leidde. Maria zit dan 
ook in de stal. Pas later, na 400, verschijnt 
ook Jozef in dit decor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franciscus en de eerste kerststal 
In de dertiende eeuw, drie jaar voor zijn 
dood, liet Franciscus van Assisi de eerste 
kerststal in het openbaar neerzetten. Hij wil-
de aan eenvoudige mensen de betekenis van 
Jezus’ geboorte in die armoedige omstandig-
heden duidelijk maken. Zo ontstond een 
levende kerststal, in het bos bij een grot in 
Greccio: er was een kindje in de kribbe, een 
Maria en Jozef, een echte os en ezel en 
enkele bijfiguren.  
Franciscus, zijn broeders en de dorpelingen 
stonden er met brandende fakkels en kaar-
sen omheen. Ontroerd ervoeren ze hoe 
Greccio een nieuw Bethlehem was geworden, 
zo beschrijft Thomas van Celano, de biograaf 
van Franciscus, het gebeuren. Ook nu nog 
vinden we rond Kerstmis op verschillende 
plaatsen in het land een levende kerststal, 
soms zelfs in een prachtige oude schaapsstal. 
 
Kerststallen van overal 
Door de eeuwen heen is men kerststallen 
voor gebruik in de kerk en in huis gaan ma-
ken. Die traditie is al heel oud, vanaf het 
einde van de middeleeuwen. Er zijn mensen 
die ze verzamelen. Er zijn ook mensen die 
kunstenaars van over de hele wereld op-
dracht geven een kerststal te maken. 
Sommige zijn ingetogen, andere uitbundig, 
kleurig, eenvoudig, veelvormig, maar steeds 
ontroerend. Want elke kunstenaar ging op 
zoek naar het mysterie van Geboorte dat we 
vieren met Kerstmis. 

� Franciscus van Assisi 
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Met een kleine schok stopte de lift op de begane grond. Meneer Bremer liep door de 
gang langs de portiersloge. Hij lachte tegen de juffrouw die dienst had. ‘Gaat u er 
nog op uit?, vroeg het meisje van hooguit 20 jaar. ‘Ik ben een beetje suf, effe een 
luchtje happen.’ ‘Als u lang wegblijft moet ik het opschrijven.‘ ‘Nee, ik ben zo weer 
terug.’ 
 
Toen hij de oprit van het verzorgingshuis afwandelde, voelde hij de natte sneeuw in 
zijn gezicht. Het was donkerder dan anders, of leek dat? Even stond ie stil om de 
kraag van zijn jas op te zetten; het was toch kouder dan ie gedacht had. Hij voelde 
dat zijn linker schoen lekte: stom dat ie de overschoenen niet aangetrokken had.  
 
Toen hij de straat overstak, merkte hij niet dat een auto hem nog maar juist 
ontwijken kon en dat hij een bestuurder de stuipen op het lijf had gejaagd. Hij 
vergat de wereld om zich heen en beet zich vast in het probleem dat hem de laatste 
dagen maar steeds bezig hield. Hij had zich erover verheugd de hele Kerstdag door 
te brengen bij zijn dochter Marja en bij Peter. Het voorstel daartoe had hij graag 
geaccepteerd, maar toen hadden ze gezegd: ‘We komen je om negen uur halen dan 
kun je bij ons naar de kerk’. Hij was toen kwaad geworden en fel gezegd: ‘Ik dacht 
dat dat onderwerp al lang was afgesloten. Maar goed, ik blijf wel thuis.’ ‘Och pa’, had 
Peter toen gezegd, ‘daar gaat het toch niet om.’ Maar hij had nog even fel van leer 
getrokken en had toen z’n jas aangetrokken en was de deur uitgelopen.  
 
Marja had later nog gebeld. Hij was toen niet thuis. Maar hij had niet teruggebeld. 
Het bevreemdde hem zelf dat hij altijd zo kwaad werd als het over geloof en kerk 
ging. Twintig jaar was zijn vrouw nu dood en vanaf haar sterven had ie er niets meer 
mee te maken willen hebben. Hij had haar sterven als een onrecht van God 
beschouwd. Verdomme .….. ze wisten toch hoe ie erover dacht. Hij was jarenlang 
een trouw kerkganger geweest. Niet uit sleur …… en dan dat onrecht. Marja en Peter 
waren nu ‘kerks’. Die wilden zelf naar de kerk. Om negen uur ophalen ….. om elf uur 
naar de kerk.  
 
Maar hij had ook kunnen voorstellen: kom me maar ná de kerk halen. Toch zouden 
ze beslist een poging hebben gedaan hem mee te tronen! Hij was vast besloten: Ik 
zie op kerstdag wel. Er was in huis een goed diner en er werden kerstliederen 
gespeeld.  
 
Hij moest maar eens omkeren ….. Op de terugtocht, weggedoken in zijn jas, had ie 
het er toch moeilijk mee. Kon ie met Kerstmis niet eens bij zijn kinderen zijn. Was ie 
maar niet zo uitgevlogen, hadden ze maar rustig gepraat. Nu zouden ze niet meer 
bellen. Spijtig.  
 
Terug in de hal van het verzorgingshuis riep het meisje aan de deur: 
‘Er is voor u gebeld. Ik moest zeggen dat ze u morgen om negen uur ophalen.’ 
 
Wim van Meijgaarden sss 
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Actuele berichten uit onze parochie  

treft u aan op de website: 

www.sintjanwaalwijk.nl�

�
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De wereld een beetje 

liever maken 
 

Het zijn donkere tijden. Telkens als we het nieuws horen of zien, spoelt de ellende in vloedgol-
ven over ons heen. Berichten over oorlog, zinloze gewelddaden, terrorisme, berichten over kin-
deren die sterven van honger of getroffen worden door kogels. Ook om me heen zie ik sporen 
van onverdraagzaamheid en van onbegrip. We hoeven niet allemaal vrienden te zijn of het al-
tijd maar met elkaar eens te zijn. Maar soms heb ik het gevoel dat mensen elkaar niet willen 
begrijpen. Zelfs bij een simpel kinderfeest worden de messen geslepen. De tegenstellingen 
worden groter…. de overeenkomsten niet gezien. “Als mensen nou eens meer zouden kijken 
naar waarin wij hetzelfde zijn, dan naar waarin wij verschillen, dan hoefde het allemaal niet zo 
moeilijk te zijn” zei een Turkse collega tegen mij. En dat geloof ik ook. Zoeken naar wat ons 
bindt, in plaats van naar wat ons verdeelt. Zoeken naar het mooie, in plaats van ons te laten 
overweldigen door het lelijke. Misschien kunnen we dan de wereld een beetje liever maken. In 
een donkere wereld is de geboorte van een kind altijd een lichtpunt, een teken van hoop. Zo’n 
klein wezentje dat nog geen benul heeft van het kwade; het maakt het beste in ons los. Zo is 
het nu, maar zo was het ruim 2000 jaar geleden ook. Ook toen waren de tijden slecht, ook 
toen werden mensen misvormd door haat, geweld en discriminatie. Werden mensen vervolgd 
en vermoord. Maar bij de geboorte van een kind kwamen mensen van alle rangen en standen  
samen om het kind te koesteren en te aanbidden. De geboorte van een kind bracht hoop, 
geluk en eventjes vrede in hun hart. Nu, zoveel jaren later, proberen we dat gevoel ieder jaar 
weer terug te krijgen; met Kerstmis als we de geboorte van dat ene kind gedenken. Misschien 
denkt u nu: “Dat heeft dan weinig mogen baten, want de ellende overheerst nog steeds.” Ik wil 
zo niet denken. Ik wil blijven geloven, dat het anders kan. Als ik dat niet zou geloven, zou mijn 
leven nutteloos zijn. We kunnen de wereld liever maken. Dat kunnen we niet alleen, dat moe-
ten we juist samen doen. Want als we ieder voor zich ons eigen wereldje willen verbeteren, 
dan kan dat juist ten koste van een ander gaan. “Ieder voor zich, en God voor ons allen” wordt 
er wel eens gezegd. Maar zo is het niet: een egoïstische levenshouding leidt misschien wel tot 
tijdelijke vreugde maar nooit tot langdurig geluk. Daar moet je toch echt je medemensen bij 
betrekken. De wereld liever maken moet je samen doen. En dan ook voortdurend er aan wer-
ken. Niet met Kerstmis een vredesbestand afspreken en alle goede voornemens met de kerst-
boom de deur weer uit doen. Laat in het nieuwe jaar het optimisme overheersen. Blijf zoeken 
naar het mooie en het licht dat ons bindt. Blijf zoeken naar het kind in jezelf. 

Gerri 

�
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Vieringen van het  

St. Caeciliafeest in 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 17 november vierde het Theresia-
koor in Waspik het jaarlijkse St. Caecilia-
feest. Dit jaar waren er geen bijzondere ju-
bilea, waarbij stil gestaan zou worden. 
Op zondag 19 november, na de eucharistie-
viering van 10.00 uur trokken de leden van 
het Gemengd koor St. Jan gezamenlijk naar 
een gelegenheid om het feest van St. Caeci-
lia te vieren. Bij dit koor waren twee dames 
25 jaar lid van de St. Gregoriusvereniging, te 
weten mevrouw Toos Akkermans en 
mevrouw Gerrie Schilders, die in het voorjaar 
overkwam van het Clemenskoor. Pastoor 
Dorssers spelde bij beide dames de hierbij 
behorende zilveren medaille op en de voor-
zitter van het koor overhandigde een boeket 
bloemen aan de jubilarissen. Ook zette hij 
mevrouw Annie Kelder in de bloemen om 
haar te bedanken, nu zij na ruim 40 jaar het 
koor gaat verlaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op maandag 20 november was er een fees-
telijke bijeenkomst van de leden van het 
Gemengd Antoniuskoor om het St. Caecilia-
feest te vieren. Hier waren dit jaar geen 
jubilarissen die in aanmerking kwamen voor 
een onderscheiding van de Gregoriusvere-
niging. Wel waren er diverse leden al een 
aantal jaren lid, te weten mevrouw Mieke 
Braat, 15 jaar, mevrouw Willy van Baaijen, 
30 jaar, de heer Piet de Brouwer, mevrouw 
Elle Brennikmeyer en mevrouw Beppie van 
Loon, alle drie 35 jaar. Zij werden door het 
bestuur uiteraard in de bloemen gezet. 
Het Bartholomeuskoor, officieel Capella 
Sancta Caecilia, vierde het feest van de 
naamgeefster op zaterdag 25 november. Er 
waren dit jaar twee jubilarissen, die 40 jaar 
koorlid waren, namelijk mevrouw Corrie 
Smits en de heer Bernard Smits. Besloten 
was voor hen geen onderscheiding van de 
Gregoriusverening aan te vragen. Zij ontvin-
gen beiden een prachtige kaars met daarop: 
"Capella St. Caecilia 1977 - 2017 ". Ook de 
heer Jan v.d. Pluijm was 40 jaar lid; hij is 
helaas op 2 oktober van dit jaar overleden. 
Tijdens de St. Caeciliaviering werd uitgebreid 
stilgestaan bij het 150-jarig bestaan van het 
koor. Bij gelegenheid hiervan is er een CD 
uitgebracht, die in de St. Bartholomeuskerk 
opgenomen is. 
Het bestuur van de parochie St. Jan de Doper 
en alle trouwe parochianen zijn alle leden 
van de koren, ook van Noisy People en van 
The Future heel erkentelijk voor hun weke-
lijkse bijdrage aan de vieringen in onze ker-
ken. Een welgemeend van harte bedankt is 
hier zeker op zijn plaats. 
 

Kerstzangavond in de St.-Jan 

 
Een jarenlange traditie in de parochies Besoyen en Baardwijk 
wil het kerkkoor van St. Jan weer in ere herstellen. Daarom 
zal op donderdag 21 december een kerstzangavond (samen-
zang) worden gehouden in de St. Janskerk. Alle belangstel-
lende Waalwijkers worden hierbij uitgenodigd om mee te ko-
men zingen om daarbij al een beetje van de kerstsfeer te 
proeven en zich te bezinnen op het komende mooie gebeuren, 
de geboorte van de Heer.  

 

Donderdagavond 21 december 2017 
St.- Janskerk 

Aanvang: 19.00 uur 

� �

http://vriendensintjanwaalwijk.nl/
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Aantal katholieken stijgt 

wereldwijd behalve in Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgens het Jaarboek van de Katholieke 
Kerk is het aantal gelovigen wereldwijd in het 
kalenderjaar 2015 gestegen naar bijna 1,3 
miljard katholieken. Dit is goed voor bijna 
17,7 procent van de totale wereldbevolking. 
In alle continenten in de wereld is er in 
vergelijking met 2014 een stijging te zien, 
behalve in Europa. Daar daalde het aantal 
katholieken met 0,21 procent. 
 
Wereldwijd 1,3 miljard katholieken 
 

Volgens Fides, het missiepersagentschap van 
de katholieke Kerk, waren er in 2015 onge-
veer 1,3 miljard katholieken over de hele 
wereld. Het continent Amerika heeft met  
63,6 procent veruit de meeste katholieken en 
dit percentage steeg met 0,12 procent. In 
Afrika is ruim 19,42 procent van de inwoners 
katholiek, een stijging van 0,12 procent. In 
Azië zijn 141 miljoen inwoners katholiek of-
wel 3,24 procent van de bevolking. Dit cijfer 
is stabiel gebleven. In Oceanië is de stijging 
van het aantal katholieken met 0,24 procent 
het grootst, hier is 26,36 procent van de be-
volking katholiek. 
In alle continenten is het percentage katho-
lieken stabiel gebleven of gestegen, behalve 
in Europa. In Europa is 39,87 procent van de 
inwoners katholiek, maar dit aantal is afge-
nomen met 0,21 procent in vergelijking met 
2014. 
 
Christendom grootste geloof 
wereldwijd 
 

Volgens de website Adherents.com heeft het 
Christendom met 2,1 miljard wereldwijd de 
meeste gelovigen. Onder het Christendom 
vallen onder andere de katholieke kerk, pro-
testantse kerk, orthodoxe kerk en andere 

aftakkingen. Met 1,5 miljard gelovigen is de 
Islam het op een na grootste geloof en het 
Hindoeïsme met 900 miljoen gelovigen het 
op twee na grootste geloof ter wereld. 
 
‘God in Nederland’ 
 

Volgens het onderzoek ‘God in Nederland’, 
dat gepubliceerd werd in 2016, verdwijnt 
God steeds verder uit de Nederlandse 
samenleving. In Nederland geeft 50 procent 
van de bevolking aan gelovig te zijn, een da-
ling van 5% procent ten opzichte van 2013. 
Iets minder dan een kwart van de Neder-
landse gelovigen is katholiek, maar ook hier 
loopt het aantal gelovigen sterk terug. In de 
katholieke kerk is er zelfs sprake van dubbele 
secularisering: niet alleen daalt het aantal 
katholieke kerkleden, maar bovendien par-
ticiperen zij steeds minder in geloof en kerk 
in vergelijking met bijvoorbeeld protestanten. 
 
 

Koppeling gemeentelijke 

basisadministratie en kerken 

blijft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgens het nieuwe regeerakkoord kunnen 
kerken die aangesloten zijn bij SILA 
(Stichting Interkerkelijke Leden Administatie) 
blijven rekenen op gegevens uit de Gemeen-
telijke Basis Administratie. Dit betekent dat 
bij overlijden of verhuizen van kerkleden, dit 
via een slim systeem wordt doorgegeven aan 
de lokale kerken.  
 
Christelijke invloed besluit 
gemeentelijke basisadministratie? 
 
De deelname in de coalitie van de christe-
lijke partijen CDA en Christen Unie lijkt in-
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vloed te hebben op een eerder besluit van 
minister Plasterk (Binnenlandse Zaken). 
Vorig jaar besloot de minister op verzoek van 
VVD, PvdA en D66 een einde te maken aan 
de koppeling van de basisadministratie en de 
kerken. In het nieuwe regeringsakkoord is nu 
afgesproken dat kerken gegevens kunnen 
blijven ontvangen. In de toekomst zal dit 
mogelijk via mijnoverheid.nl gaan, waarin 
burgers dan zelf hun gegevens kunnen bij-
houden en tot die tijd blijft alles nog bij het 
oude.  
 
Secretaris Danielle Woestenberg van het 
Interkerkelijk Contact Overheidszaken (CIO) 
is blij met deze uitkomst. Zij is namens het 
CIO in gesprek gebleven met de overheid 
over dit onderwerp. Toen er vanuit de over-
heid een internetconsultatie werd gehouden, 
reageerden er meer dan 17.000 mensen, 
voornamelijk om te laten weten dat ze de 
koppeling tussen de gemeentelijke basis-
administratie en de kerken wilden behouden. 
Het betreft het hoogste aantal reacties op 
een internetconsultatie van de overheid ooit.  
 
Steun in de rug 
 
‘Dit geeft de kerken perspectief, zo houden 
we zicht op bijvoorbeeld oudere kerkleden 
die zelf niet meer kunnen melden dat ze ver-
huisd zijn naar een verpleeghuis. En juist 
deze leden stellen het blijvende contact met 
de kerk zeer op prijs. Verder is het mooi dat 
we met het CIO en de kerkgenootschappen 
die daarbij zijn aangesloten (waaronder de 
Rooms-Katholieke Kerk), nadrukkelijk heb-
ben laten weten hoe belangrijk dit voor ons 
is en dat daar gehoor aan is gegeven. Dat we 
daarbij meer dan 17.000 burgers achter ons 
kregen in de internetconsultatie, was een 
enorme steun in de rug’, aldus Woestenberg.  
 
Bron: SRKK 
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Kerkbalans 2018 komt eraan! 
 
In januari gaat de actie Kerk-
balans van start. Het thema is 
dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. 
 
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 
zijn weer in volle gang. Tussen 5 en 11 fe-
bruari 2018 ontvangt u een brief met het 
ver-zoek om bij te dragen. Is de kerk voor u 
ook een plek van ontmoeting en inspiratie? 
Net als voor een huishouden is een gezonde 
financiële situatie belangrijk voor de kerk. De 
kerk krijgt, zoals u weet, geen subsidies en is 
dus volledig afhankelijk van de financiële bij-
dragen van betrokken kerkleden, van men-
sen zoals u. 
Daarom vragen we elk jaar aan al onze paro-
chianen om een bijdrage. Doe mee aan 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier 
ruimhartig in. Het is een vrijwillige bijdrage, 
maar we kunnen niet zonder! 
De inkomsten uit Kerkbalans vormen de fi-
nanciële basis voor onze parochie. We hopen 
dan ook dat we weer op u mogen rekenen. 
Dankzij uw bijdrage kunnen we belangrijke 
taken blijven vervullen en nieuwe plannen 
maken. 

�

Mijn 
kerk 

verbindt. 
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7 St. Antoniuskerk 

 
Zaterdag 23 december 2017 
4e zondag van de Advent 
 

18.30 uur: Eucharistieviering 
Zang: Samenzang 
 
Kerstavond 
Zondag 24 december 2017 
 

 17.00 uur:  Herdertjesviering * 
  Gebedsviering 
Zang: Samenzang (kerstliederen) 
   

 19.00 uur: Eucharistieviering * 
Zang: Koor Noisy People 
 

 21.00 uur:  Eucharistieviering * 
Zang: Gemengd Antoniuskoor 
 

* Deurcollecte Parochiële Caritas 
 
Maandag 25 december 2017 
Eerste Kerstdag 
 

11.00 uur: Eucharistieviering * 
Zang: Gemengd Antoniuskoor  
 

* Deurcollecte Parochiële Caritas 
 
Dinsdag 26 december 2017 
Tweede Kerstdag 
 

Zie St. Janskerk 
 
Zaterdag 30 december 2017 
Oudejaarsdag 
 

18.30 uur: Eucharistieviering 
Zang: Samenzang 
 
Maandag 1 januari 2018 
Nieuwjaarsdag 
 

Zie St. Janskerk 

St. Bartholomeuskerk
 
Kerstavond 
Zondag 24 december 2017 
 
 17.00 uur: Herdertjesviering * 

  Gebedsviering 
Zang: Samenzang (kerstliederen) 
 
 19.00 uur: Eucharistieviering * 

Zang: The Future 
 
 23.00 uur: Eucharistieviering * 

Zang: Bartholomeuskoor  
 
* Deurcollecte Parochiële Caritas 

 
Maandag 25 december 2017 
Eerste Kerstdag 
 
09.30 uur:  Eucharistieviering * 
Zang: Theresiakoor 
 
* Deurcollecte Parochiële Caritas 

 
Dinsdag 26 december 2017 
Tweede Kerstdag 
 
Zie St. Janskerk 
 
Zondag 31 december 2017 
Oudejaarsdag 
 
10.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Samenzang 

 
Maandag 1 januari 2018  
Nieuwjaarsdag 
 
Zie St. Janskerk 
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St. Janskerk 
 
Zondag 24 december 2017 
4e zondag van de Advent 
 

10.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Samenzang met koor 
 

Kerstavond 
Zondag 24 december 2017 
 

 17.00 uur:  Herdertjesviering * 
  Gebedsviering 
Zang: Samenzang (kerstliederen) 
   

 19.00 uur: Eucharistieviering * 
Zang: Rainbow Swing 
 

 21.00 uur:  Eucharistieviering * 
Zang: Gemengd koor St. Jan 
 

* Deurcollecte Parochiële Caritas 
 

Maandag 25 december 2017 
Eerste Kerstdag 
 

09.30 uur: Eucharistieviering * 
Zang: Gemengd koor St. Jan 
 

* Deurcollecte Parochiële Caritas 
 

Dinsdag 26 december 2017 
Tweede Kerstdag 
 

10.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Rainbow Swing 
15.00 uur: Kindje wiegen 
Zang: Samenzang 
 

Zondag 31 december 2017 
Oudejaarsdag 
 

10.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Samenzang 
 

Maandag 1 januari 2018 
Nieuwjaarsdag 
 

11.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Samenzang 

 

Attentie! 
 

In de week tussen Kerstmis en 
Oudjaar komen de doordeweekse 

H. Missen in de diverse 
parochiekerken te vervallen. 

 
 

Het pastorale team en alle parochiemedewerkers 
wensen u een Zalig Kerstfeest 
en een Voorspoedig Nieuwjaar! 

�

�
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Liturgiekalender  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Doordeweekse Eucharistievieringen 
 

    Dag                     Kerk                       Tijd 
 

Dinsdag Antoniushof - kapel 
(naast hoofdingang, links) 

18.30 uur 
 
 

Woensdag Oude Pastorie – Waspik 
(Na de viering wordt er 
koffie/thee geschonken in 
de Oude Pastorie) 

09.00 uur 
 
 
 

Donderdag St. Antoniuskerk 
(Na de viering wordt er 
koffie/thee geschonken in 
de parochiezaal) 

09.00 uur 

Vrijdag St. Janskerk 09.00 uur 

 

Eucharistievieringen weekend 
 

  Datum      Tijd            Kerk                 Koor 
 

1e Openbaring des Heren (Driekoningen)  
 
 

Za 6 jan 18.30 St. Antonius 
 

Noisy People 
 

Za 6 jan 19.00 St. Bartholomeus 
 

Samenzang 

Zo 7 jan 10.00 St. Jan 
 

Gemengd 
koor St. Jan 

 

 
2e zondag door het jaar 
 
 

za 13 jan 18.30 St. Antonius 
 

Gemengd 
Antoniuskoor

Zo 14 jan 10.00 St. Bartholomeus 
Nieuwjaars-
receptie Waspik 

Theresiakoor 
 

Zo 14 jan 10.00 St. Jan Herenkoor 
St. Jan 

 
3e zondag door het jaar 
 
 

Za 20 jan 18.30 St. Antonius 
Presentatie-
viering Eerste  
H. Communie 

Noisy People 
 

Zo 21 jan 10.00 St. Bartholomeus Bartholo-
meuskoor 

Zo 21 jan 10.00 St. Jan 
Presentatie- 
viering Eerste  
H. Communie 

Samenzang 

 

4e zondag door het jaar 
 
 

Za 27 jan 18.30 St. Antonius 
Jongerencollecte 

Gemengd 
Antoniuskoor

Zo 28 jan 10.00 St. Bartholomeus 
Jongerencollecte 

Samenzang 

Zo 28 jan  10.00 St. Jan 
- Jongerencollecte 
- Presentatie-  
  viering Vormsel 

Rainbow 
Swing  

 
5e zondag door het jaar 
 
 

Za 3 feb 18.30 St. Antonius  Noisy People 
Za 3 feb 19.00 St. Bartholomeus 

Gezinsviering 
Eerste Heilige 
Communie  

The Future 
  

Zo 4 feb 10.00 St. Jan  
Afronding restau-
ratie St. Jan 

Gemengd 
koor St. Jan 

 
6e zondag door het jaar 
 
 

Za 10 feb 18.30 St. Antonius Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 11 feb 10.00 St. Bartholomeus  Theresia-
koor 

Zo 11 feb 10.00 St. Jan Herenkoor 
St. Jan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aswoensdag 
 
 

Wo 14 feb 19.00 St. Bartholomeus Samenzang 
Wo 14 feb 19.00 St. Jan Gemengd 

koor St. Jan 
 

 
1e zondag van de Veertigdagentijd 
 
 

Za 17 feb 18.30 St. Antonius Noisy People 
Zo 18 feb 10.00 St. Bartholomeus 

 
Bartholo-
meuskoor 

Zo 18 feb 10.00 St. Jan  Herenkoor 
St. Jan 

 

 
2e zondag van de Veertigdagentijd 
 
 

Za 24 feb 18.30 St. Antonius 
 

Gemengd 
Antoniuskoor

Zo 25 feb 10.00 St. Bartholomeus Samenzang 
Zo 26 feb 10.00 St. Jan  Samenzang 

met koor 
 
 
 
 

 

�

�
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Beste parochianen, 
 
Het einde van dit jaar nadert en de feestdagen komen er weer 
aan. 
 
Net zoals de afgelopen twee jaren organiseren we ook dit jaar 
een kerstlunch. Bent u alleen en wilt u samen met ons aan 
deze maaltijd deelnemen dan kunt u onderstaand strookje 
invullen.  
 
Wij nodigen u van harte uit op dinsdag 26 december 2017 van 
12.00 u tot 14.00 u in het Parochiecentrum, De Genestetstraat 
1 (bij de St. Antoniuskerk). 
 
U bent van harte welkom bij dit samenzijn! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De pastores 

Kerstlunch

�

 

Opgave kerstlunch dinsdag 26 december 2017 
 
Dhr./mevr. ………………………………………………………………………………………………………………………………....
 
Adres:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 
komt op 26 december 2017 naar de kerstlunch. 
 
Het strookje kunt u vóór 22 december 2017 inleveren op het parochiecentrum bij de  
St. Antoniuskerk, De Genestetstraat 1 te Waalwijk. Het parochiecentrum is open van maandag 
t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. 
U kunt zich ook telefonisch (  0416-333531) of via de website 
                                                         www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/ opgeven.

Kerststal St. Janskathedraal ‘s-Hertogenbosch 
Openingstijden 
 

Van 12 december 2017 t/m 28 januari 2018 is 
de kerststal op zondag te bezoeken tussen 
13.00 u en 16.30 u en op de overige dagen 
tussen 10.00 en 16.30 u. 
 

Tijdens de kerstdagen is de kerststal te bewon-
deren na afloop van de vieringen.  
 

De kerststal van de Sint-Jan belooft ook ko-
mende feestdagen weer een enorme publieks-
trekker te worden. Vorig jaar bezochten naar 
schatting tussen de 80.000 en 100.000 mensen
de kerststal. De opbouw is al in oktober gestart.
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PCI 
Parochiële Caritasinstelling 

Sint Jan de Doper, Waalwijk 
 
De PCI wil mensen in nood in onze samen-
leving ondersteunen. Ondersteunen kan be-
tekenen hulp bieden bij de benadering van 
de juiste instanties. En in acute gevallen kan 
de PCI zelf eenmalige hulp verlenen. 
 

Wie zijn wij? 
 

Caritas 
Caritas houdt in concrete hulpverlening voor 
personen in nood. Caritas is dienstbaar zijn 
aan de samenleving vanuit christelijke 
overtuiging. Dit is de opdracht van de Kerk – 
het hoort bij christen zijn. De Kerk bevordert 
daarmee de sociale rechtvaardigheid.  
 

Middelen 
De PCI heeft ten doel de caritas permanent 
een herkenbare plaats te bieden binnen de 
RK parochie Sint Jan de Doper te Waalwijk. 
De PCI verwerft daarvoor zelf middelen, be-
heert daarvoor een opgebouwd vermogen en 
zorgt voor een doelmatige aanwending van 
middelen. 
 

Werkgebied 
Het werkgebied van de PCI omvat het werk-
gebied van de parochie Sint Jan de Doper te 
Waalwijk/Waspik.  
 
Wat kan de PCI voor u betekenen? 
Op het gebied van hulpverlening zijn vele 
organisaties actief. Met deze hulporganisaties 
willen wij steeds samenwerken. 
 

De PCI kan samen met u proberen een oplos-
sing te vinden voor uw probleem. Wij zullen 
altijd uiterst discreet en onder strikte  
geheimhouding omgaan met uw aanvraag. 
 
 

Help ons helpen 
 
Giften 
De PCI is zelf verantwoordelijk voor het ver-
krijgen van voldoende middelen. Dat kan niet 
zonder een achterban vanuit de (parochie-) 
gemeenschap. Uw gift wordt zeer gewaar-
deerd.  

Wilt u ons werk financieel ondersteunen, dan 
kunt u een gift overmaken op rekening  
NL60 RABO 0132 0552 60 ten name van PCI 
Sint Jan de Doper Waalwijk. 
 
ANBI-Status 
Uw gift is, binnen de geldende fiscale regels, 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als 
gift aan een Algemeen Nut Beogende Instel-
ling (ANBI). Het RSIN-nummer is 
002609411. 
 

Verantwoording 
Na afloop van het verslagjaar vindt u op de 
website het jaarverslag en de financiële 
verantwoording. 
 

Andere organisaties 
 

Mogelijk betreft uw hulpvraag iets waar 
andere instanties in voorzien. 
 

In ons werkgebied en op ons terrein zijn ook 
de volgende instanties actief: 
 Gemeente Waalwijk 

  www.waalwijk.nl 
  www.waalwijzer.nl 
 Stichting Voedselbank 

  ‘De Rijglaars’, Waalwijk 
  www.voedselbankwaalwijk.nl 
 Stichting De Strohalm, Waalwijk 

  www.destrohalm.nl 
 Diaconie Protestante Gemeente, Waalwijk 

  www.pgwaalwijk.nl 
 

Landelijk zijn ook de volgende organisaties 
actief: 
 Vereniging SchuldHulpMaatje 

  www.schuldhulpmaatje.nl 
 Stichting HiP (hulp in praktijk) 

  www.stichtinghip.nl 
 

Contact opnemen 
 

Vraag om materiële hulp 
Hebt u een concrete hulpvraag, dan kunt u 
contact met ons opnemen via telefoon (06) 
1991 7266. Er wordt dan met u overlegd 
over uw concrete nood.  
 

Vraag om pastorale hulp 
Hebt u een vraag over ons geloof of wilt u 
pastorale bijstand, dan kunt u bellen met de 
parochie Sint Jan de Doper. Het parochie-
centrum is bereikbaar via (0416) 333 531 
(ma. t/m do. 9.00 u – 12.30 u). 

�
Na afloop van de Kerstvieringen wordt er 
in de diverse parochiekerken een 
kerkdeurcollecte gehouden voor de PCI. 
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Neva Ensemble  

uit Sint Petersburg 

 
Het bij velen reeds bekende Neva Ensemble 
geeft op zondag 7 januari 2018 om 14.30 uur 
een concert in de St. Janskerk te Waalwijk.  
Van begin december tot half januari verzor-
gen zij wederom een groot aantal optredens 
door heel Nederland.  
 

 
 

Repertoire 
 

Het Russische kleinkoor (twee zangeressen, 
drie zangers en een pianiste) zingt een paar 
liederen van Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek 
en kerstliederen. Het concert wordt vervolgd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

door Russische volksmuziek over lief en leed 
van het uitgestrekte platteland. Het optreden 
wordt afgesloten, begeleid door de pianiste, 
met aria’s, duetten, romances en trio’s van 
beroemde Russische componisten. Als 
ensemble, maar ook als solisten staat het 
Neva Ensemble bekend om hun zuivere voca-
le prestaties. 
 
Jaarlijkse optredens in Nederland 
 

Naast de concerten werken zij op de zondag-
morgen ook mee aan vieringen/diensten met 
liederen uit de Slavisch-Byzantijnse kerk. Dit 
gezelschap keert daarom elk jaar, ditmaal 
voor de 24e keer, terug naar ons land. Zij 
krijgen zeer veel waardering voor hun op ge-
heel eigen wijze gezongen Russische liede-
ren. Dit blijkt niet alleen uit de vele trouwe 
toehoorders, maar ook uit de media-aan-
dacht. Op zowel radio als televisie is door de 
jaren heen diverse malen aandacht aan hen 
besteed en een bekend ochtendblad noemde 
deze topsolisten eens ‘de muzikale tovenaars 
uit Rusland’. 
 

 
 
 
 
Het concert op zondag 7 januari 2018 om 
14.30 uur in de Sint Janskerk is gratis 
toegankelijk. Na afloop staan de zangers zelf 
aan de deur om de mondelinge en geldelijke 
waarderingen in ontvangst te nemen. 
 

Voor meer informatie zie de website 
www.neva-ensemble.narod.ru 
 
 

�

Drie mannen zijn zaterdag 4 november 
2017 tot diaken gewijd door mgr. Gerard 
de Korte tijdens een feestelijke Eucharis-
tieviering in de Sint-Janskathedraal van  
’s-Hertogenbosch. 

 
Rein Schravendeel en Geert Eijsbouts zijn 
gewijd tot permanent diaken, Bryan van de 
Mortel tot transeunt diaken, dat wil zeggen 
in afwachting van zijn priesterwijding. Van 
de Mortel hoopt in 2018 de priesterwijding 
te ontvangen. 

Feestelijke diakenwijding in de Sint-Janskathedraal 

http://vriendensintjanwaalwijk.nl/
https://www.facebook.com/vriendensintjanwaalwijk
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Restauratie toren 
St. Jan 
 
Op zondag 4 februari 2018 
zal mgr. dr. Gerard de Korte, 
bisschop van Den Bosch, de 
hoofdcelebrant zijn tijdens 
een viering uit dankbaarheid 
bij gelegenheid van de afslui-
ting van de restauratie van 
de toren. De dienst wordt 
extra opgeluisterd door de 
beide Waalwijkse gildes. Na 
afloop van de viering zal er 
koffie/thee geschonken wor-
den in de kerk. 
 
10 jaar Radio Maria 
Nederland  
 
Radio Maria Nederland be-
staat op 2 februari 2018 
alweer 10 jaar. Reden om 
een jubileumjaar te vieren. 
 

Onderdeel van het jubileum-
jaar vormt een provincietour. 
Doel daarvan is om nog veel 
meer mensen bekend te ma-
ken met Radio Maria. Iedere 
maand staat een andere pro-
vincie centraal. Voor Noord-
Brabant is dat augustus 
2018. 
 
Een week lang is er op de 
radio aandacht voor bijzon-
dere (katholieke) initiatieven 
en interessante sprekers uit 
de provincie Brabant. De 
week wordt op zondag fees-
telijk afgesloten in een pa-
rochie in de provincie. Voor 
Noord-Brabant is de keuze 
gevallen op Waalwijk. De 
Eucharistieviering van zondag 

26 augustus 2018 om 10.00 
uur in de St.-Jan wordt uitge-
zonden via Radio Maria. 
 

Nieuwsgierig geworden naar 
Radio Maria? Lees meer op 
www.radiomaria.nl. 
 
Opgave H. Vormsel 
 

 
Onlangs zijn op de basis-
scholen in onze parochie brie-
ven en opgaveformulieren 
verspreid m.b.t. het H. Vorm-
sel. Wil uw zoon/dochter het 
sacrament van het H. Vorm-
sel ontvangen, dan wordt u 
vriendelijk verzocht het op-
gaveformulier vóór 30 de-
cember a.s. te bezorgen bij 
één van onze parochiecentra: 
 
 Waalwijk: Parochiecentrum. 

De Genestetstraat 1 (bij de 
St.-Antoniuskerk) 
 Waspik: ‘Oude Pastorie’, 

Kerkstraat 1 (bij de  
St.-Bartholomeuskerk) 
 
Mocht uw kind een school 
buiten onze parochie bezoe-
ken dan kunt u een opgave-
formulier afhalen op boven-
staande adressen. 
 
Woensdag 10 januari 2018 
om 19.45 uur is er een infor-
matieavond voor de vorme-
lingen en hun ouders/verzor-
gers in het parochiecentrum 
(bij de St.-Antoniuskerk),  
De Genestetstraat 1, 
Waalwijk. 
 
In onze parochie Sint Jan de 
Doper zal het H. Vormsel op 
zaterdag 10 maart 2018 
worden toegediend door 
monseigneur J. Schröder in 
de St.-Antoniuskerk. 

Voor nadere informatie kunt 
terecht bij Ans Maaijwee,  
tel. (06) 25 46 10 48. 
 
Curicó (Chili) 
 
De opbrengst van de deur-
collecte en de verkoop van 
kerstkaarten voor onze zus-
terparochie Cristo Resucitado 
in Curicó (Chili) bedroeg  
€ 489,35. Dit bedrag zal wor-
den besteed aan kerstpakket-
ten voor de allerarmsten in 
deze volkswijk. 
 
Contact  
met de parochie 
 
Het is belangrijk om naar 
elkaar om te zien. Wij allen 
zijn de ogen en oren in onze 
parochie.  
Het is niet altijd bekend bij 
de parochie wanneer een 
medeparochiaan of lid van 
een werkgroep langere tijd 
ziek is. Daarom is het belang-
rijk, als u hiervan op de 
hoogte bent, dat door te 
geven aan het parochiecen-
trum. Er kan dan contact op-
genomen worden met de 
zieke medeparochiaan om te 
horen of een bezoek gewenst 
is van de pastoor, de kape-
laan of de diaken. 
 
U kunt bellen naar het 
parochiecentrum:  
0416-333531 of contact 
opnemen via de website: 
www.sintjanwaalwijk.nl/conta
ct/secretariaat/ 
 
 
 

 

Ko
rt

http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
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Parochiekroniek 
 
Door het sacrament van het H. Doopsel 
werden in onze parochiegemeenschap 
opgenomen: 
 

29 oktober 2017 – St. Janskerk 
Jesslynn Stevens, dochter van Marindy 
Stevens 
 

12 november 2017 – St. Antoniuskerk 
Mackenna van Rijn, dochter van Carmelita 
van Rijn 
 

12 november 2017 – St. Antoniuskerk 
Adam Broers, zoon van Bart Broers en 
Alexandra Cieraad 
 

10 december 2017 - St. Janskerk 
Savi Klerks, zoon van Albert Klerks en Anke 
Pooters 
 

Onze hartelijke gelukwensen 
 
 

 
Samen met familie en vrienden namen wij 
tijdens een uitvaartdienst afscheid van hen 
die door de dood uit ons midden zijn heen- 
gegaan: 
 

21 oktober 2017 – St. Clemenskerk 
Leo Koonings    84 jaar 
 

21 oktober 2017 – St. Janskerk 
Jan Koot    85 jaar 
 

27 oktober 2017 – St. Janskerk 
Frans Guzinski   58 jaar 
 

03 november 2017-Crematorium Maaslanden 
Ria Grootswagers – van Oers 85 jaar 
 

09 november 2017 – St. Bartholomeuskerk 
Nel van Dongen – de Wild  71 jaar 
 

13 november 2017 – St. Antoniuskerk 
Joke Hesselberth – van Es  73 jaar 
 

13 november 2017 – St. Bartholomeuskerk 
Pieternel de Wit – Timmers  92 jaar 
 

24 november 2017 – St. Antoniuskerk 
Tuan Nguyen    48 jaar 
 

28 november 2017 – St. Antoniuskerk 
Harry Besters    75 jaar 
 

01 december 2017 – St. Clemenskerk 
Wiesje Kemps – van Herwijnen 87 jaar 
 

08 december 2017 – St. Janskerk 
Rien Hesselberth   91 jaar 
 
Mogen zij rusten in vrede 

Doorstart  

Stille Omgang Amsterdam 

 
In september deelde dhr. A. Hendriks u 
mede dat het na heel wat jaren van organi-
seren om met de bus vanuit Waalwijk en 
omstreken naar Amsterdam te kunnen gaan, 
het helaas financieel niet meer mogelijk was 
om dit te organiseren. Anders dan voorheen 
zou men hiervoor zelf het initiatief moeten 
nemen door bv. gebruik te maken te maken 
van het openbaar vervoer of de auto.  
 
Doorstart 
De heer Kees Pouw van de organisatie Stille 
Omgang ’s-Hertogenbosch heeft onlangs con-
tact gehad met pastoor Dorssers over een 
doorstart en nieuwe impuls van deze Natio-
nale Bedevaart, die al een zeer lange traditie 
kent. Het zou betreurenswaardig zijn als 
deze bedevaart voor Waalwijk en omstreken 
geen doorgang meer kan vinden wegens 
gebrek aan belangstelling en onvoldoende 
geldelijke middelen. Onderling overleg heeft 
ertoe geleid dat de heer Stephan van Rinsum 
(Drunen) officieel is aangesteld als de nieuwe 
coördinator van zustergezelschap Waalwijk 
en omstreken. De heer A. Hendriks is voor-
taan contactpersoon in Waalwijk.  
 
Deelname 
Voor alle mensen die nog nooit hebben deel-
genomen aan de Stille Omgang is het echt 
aan te raden om dit serieus in overweging te 
nemen, want het is zeer indrukwekkend, 
hoopvol, bemoedigend en zegenrijk om met 
zovelen uit alle delen van Nederland samen 
te komen op de plaats van het Mirakel van 
Amsterdam. Overweegt u om aan te sluiten? 
Zet alvast het tijdstip in uw agenda. 
 
Stille Omgang 2018 
De bus vertrekt zaterdagavond 17 maart 
2018 om 20.15 u bij ’t Vaartje, 5165 NA in 
Waspik en om 20.40 u bij de Leest op het 
Vredesplein in Waalwijk. Vertrek uit Amster-
dam om 4.00 uur. Kosten € 20,00 per per-
soon. Aanmelden en informatie bij de heer  
A. Hendriks, Putstraat 60 te Waalwijk (tel.: 
0416-339064). U kunt zich ook aanmelden  
via het e-mailadres van vereniging Stepha-
nus Bedevaart: 
http://www.stephanusbedevaart.org/Impress
um/gegevens/ 
 
Nadere informatie volgt in het februari-
nummer van ons parochieblad.  

http://www.stephanusbedevaart.org/Impressum/gegevens/
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k 150 jaar Capella St. Caecilia 

In het boekwerkje “Bij een parochie hoort een zangkoor” beschrijft Ton van Vugt 
dat er zeker vanaf 1750 wordt gezongen in een Bartholomeuskerk te Waspik. 
Dit kan met zekerheid worden gesteld omdat in het jaar 1749 voor het eerst 
wordt vermeld dat uit de kerkenkas 10 gulden betaald moet worden aan de 
“sangers” van het koor. 
Het is niet helemaal duidelijk waarom, maar in november 1867 wordt het koor 
door interne onenigheden ontbonden door pastoor van Iersel, waarna het 
gezelschap enkele dagen later wordt heropgericht, met de opmerking dat “Alle 
sangers zich gaarne onderwerpen aan het reglement en gevolgelijk lid blijven 
van het koor”. 
Adriaan de Winter is dirigent en Jan de Klijn de organist. 
Het jaar 1867 wordt officieel beschreven als het jaar van oprichting van het 
koor. 
Als de huidige Bartholomeuskerk in 1841 wordt ingewijd, verhuist het (toen nog 
mannenkoor) mee van de schuurkerk in de Benedenkerkstraat naar het gloed-
nieuwe kerkgebouw aan de Kerkstraat. Latere dirigenten, waarvan bij velen de 
namen nog wel bekend zullen zijn in Waspik zijn onder andere Harrie van Iersel, 
Wim van Rijckevorsel, Ad Berkelmans die nog steeds lid is van het koor en de 
huidige dirigent Wil van Leijsen. 
Illustere opvolgers van organist Jan de Klijn zijn Piet Kuijten, zijn zoon Christi-
aan en de huidige organist van het koor Frans van den Hoven. 
Vanaf 1974 worden voor het eerst “dames toegelaten tot het mannenbolwerk.” 
Na 107 jaar is het koor een gemengd koor met naast tenoren, baritons en bas-
sen voortaan ook sopraan- en altstemmen; een welkome aanvulling. 
Om dit bijzondere jubileum van Capella St. Caecilia niet in stilte voorbij te laten 
gaan heeft het Caeciliafeest, het jaarlijkse feest van koorzangers, dit jaar een 
speciaal karakter. 
 
Jubileum-CD 
 

In het kader van het 150 jarig bestaan zal het koor een jubileum-CD uitbrengen,
enerzijds om de koorzang, die nu alom nog wordt beoordeeld als zeer accepta-
bel, te bewaren, anderzijds om het jubileum extra luister bij te zetten. 
Mede door enkele bereidwillige sponsors is het koor in staat geweest een mooie 
selectie uit het brede repertoire op een CD vast te leggen. 
Wat betreft de muziekkeuze: er is geopteerd voor het requiem van Fauré, die 
sieben worte Jesu am Kreuz van Cesar Franck, de Krönungsmesse van Mozart 
en een viertal andere geestelijke liederen. 
 
 
 
 
 
Van deze CD worden 200 exemplaren geperst en ze zijn  
vanaf 1 december verkrijgbaar bij de volgende adressen: 
 
José van Riel, Schoolstraat 39 te Waspik 
Willy Boer, Koperwiek 48 te Waspik 
Nico Smits, Watersnip 39 te Waspik 
Tevens bestaat de mogelijkheid een cd te  
reserveren via e-mail zie: 
https://waalwijk.nieuws.nl/nieuws/20171118/berichten-uit-waspik-week-47-
2017/ onder het item: CD St. Caecilia. 
 
De kosten voor deze speciale CD bedragen €7,50 
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https://waalwijk.nieuws.nl/nieuws/20171118/berichten-uit-waspik-week-47-2017/
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